WNIOSKODAWCA -WŁAŚCICIEL

Krasnystaw, dn. ____________________

__________________________________
Imię i nazwisko

__________________________________
adres zamieszkania – ulica nr domu
________________________________________
kod - miejscowość

_________________________________
telefon kontaktowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Piekarskiego 3
22-300 Krasnystaw

WNIOSEK
o uwzględnienie w rozliczeniach wodomierza odliczającego wodę
bezpowrotnie zużytą na podlewanie terenów zielonych
Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w rozliczeniach za pobraną wodę i odprowadzone ścieki
wodomierza (podlicznika) odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą na podlewanie terenów
zielonych dla potrzeb mojej nieruchomości przy ulicy _______________________________
Akceptuję zasady ustalone przez PGK Spółka z o.o. w tym zakresie określone w warunkach
montażu wodomierza dodatkowego (podlicznika).
Prace związane z montażem wodomierza zamierzam wykonać we własnym zakresie.
Wodomierz (podlicznik) zgłoszę do oplombowania w PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie –Zakład
Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Piekarskiego 3.
Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odliczającym wykorzystywana będzie wyłącznie
do celów podlewania przydomowych terenów zielonych.

______________________
podpis wnioskodawcy

Podstawa prawna:
Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej precyzuje ustawa z
dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.72 poz.
747), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może
być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na
podstawie dodatkowego wodomierza (art.27, ust.6).

Uwaga:
W przypadku gdy wodomierz nie będzie posiadał aktualnych cech legalizacyjnych
PGK Sp. z o.o. zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza.
PRZED PODJĘCIEM OSTATECZNEJ DECYZJI O MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA PROSIMY
O DOKŁADNĄ ANALIZĘ KORZYŚCI MOŻLIWYCH DO OSIĄGNIĘCIA W PRZYSZŁOŚCI.
KORZYŚCI
- niższe wartości faktur spowodowane zmianą
sposobu naliczania z tytułu dostawy wody i
odbioru ścieków
- możliwość dokładnej kontroli ilości wody i
odprowadzanych ścieków

KOSZTY
- zakup wodomierza
- materiały i robocizna związana z montażem
- powtórna legalizacja i wymiana wodomierza

INFORMACJA
DOTYCZĄCA SPOSOBU ROZLICZANIA ILOŚCI BEZPOWROTNIE ZUŻYWANEJ WODY ORAZ
WARUNKÓW MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA ILOŚCI JEJ ZUŻYCIA.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
informuje:
1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być
uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na
podstawie dodatkowego wodomierza.
2. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób
uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.
3. Wodomierz odliczający musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar oraz
odnawianą cechę legalizacji (dla wodomierzy do wody zimnej o minimalnym strumieniu
objętości qp<10 m3/h - co 61 miesięcy – 5 lat).
4. Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu,
demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza.
5. Dla dodatkowych wodomierzy odliczających wymagane jest stosowanie prostych odcinków o
średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:
• 5 x DN - przed wodomierzem
• 3 x DN - za wodomierzem
6. Wodomierz powinien być wbudowany jako podlicznik, w pozycji poziomej tak aby jego liczydło
(tarcza odczytowa) znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,5 m nad posadzką, w takiej
pozycji aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.
7. Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza obciąża odbiorcę. Możliwe jest zlecenie odpłatnej
usługi w tym zakresie do PGK Sp. z o.o. Krasnystaw.
8. Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do PGK Sp. z o.o. – Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
9. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący
ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego.
Z uwagi na koszty związane z zakupem oraz zamontowaniem wodomierza odliczającego i
konieczność okresowej legalizacji (co 5 lat) wodomierza – prosimy o przeanalizowanie opłacalności
przedsięwzięcia przez porównanie
koniecznych kosztów w stosunku do zysków z tytułu nie naliczania za ścieki ilości wody zużytej na
podlewanie ogrodu.
W sprawach dotyczących warunków technicznych można informację można uzyskać pod
numerem telefonu 82 576 25 37.

